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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó 
védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU) 2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0215),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0157/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0220/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más 
szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2019/833 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 elfogadása 
óta az Északnyugat-atlanti Halászati 
Szervezet (NAFO) 41. éves ülésén több 
jogilag kötelező erejű határozatot fogadott 

(1) Az (EU) 2019/833 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 elfogadása 
óta az Északnyugat-atlanti Halászati 
Szervezet (NAFO) 2019-ben és 2020-ban 
a 41. és 42. éves ülésén több jogilag 



PE657.419v02-00 6/19 RR\1218443HU.docx

HU

el az illetékessége alá tartozó halászati 
erőforrások védelmére.

kötelező erejű határozatot fogadott el az 
illetékessége alá tartozó halászati 
erőforrások védelmére.

__________________ __________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/833 rendelete (2019. május 20.) az 
Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet 
szabályozási területén alkalmazandó 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
megállapításáról, az (EU) 2016/1627 
rendelet módosításáról, valamint a 
2115/2005/EK és az 1386/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
141., 2019.5.28., 1. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/833 rendelete (2019. május 20.) az 
Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet 
szabályozási területén alkalmazandó 
védelmi és végrehajtási intézkedések 
megállapításáról, az (EU) 2016/1627 
rendelet módosításáról, valamint a 
2115/2005/EK és az 1386/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
141., 2019.5.28., 1. o.).

Indokolás

Szükséges hivatkozni a 2020. évi ülésre, mivel a meghozott határozatok egy részét az előadó 
módosító indítványként vezeti be.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett határozatok címzettjei a 
NAFO-egyezmény szerződő felei, de az 
ágazat szereplőire vonatkozó 
kötelezettségeket is tartalmaznak. A NAFO 
védelmi és végrehajtási intézkedései 2019. 
december 2-i hatálybalépésüket követően 
kötelező érvényűek a NAFO valamennyi 
szerződő felére nézve. Az Uniónak át kell 
őket ültetnie az uniós jogba, amennyiben 
még nem részei annak.

(2) Az említett határozatok címzettjei a 
NAFO-egyezmény szerződő felei, de az 
ágazat szereplőire vonatkozó 
kötelezettségeket is tartalmaznak. A NAFO 
valamennyi szerződő felére nézve kötelező 
új védelmi és végrehajtási intézkedései 
hatályba léptek. Az Uniónak át kell őket 
ültetnie az uniós jogba, amennyiben még 
nem részei annak.

Indokolás

Módosítani kell a két különböző védelmi és végrehajtási intézkedés – a 2019. és 2020. évi 
védelmi és végrehajtási intézkedés – hatálybalépésére való hivatkozást, amelyek a NAFO 
valamennyi szerződő felére nézve kötelező erejű módosításokat vezettek be, és amelyeket most 
már beépítettek az uniós jogba.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
(EU) 2019/833 rendelet
3 cikk – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) »a NAFO megfigyelési, ellenőrzési 
és felügyeleti weboldala«: a NAFO 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
weboldala, amely a tengeren és a 
kikötőkben végzett ellenőrzések 
szempontjából releváns információkat 
tartalmazza. A védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 45. 
pontjában említett – II.XX. melléklete 
ismerteti a szerződő felek alkalmazásában 
álló személyek számára az e weboldalhoz 
való hozzáférés megadására vonatkozó 
eljárást.

(31) »a NAFO megfigyelési, ellenőrzési 
és felügyeleti weboldala«: a NAFO 
megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti 
weboldala, amely a tengeren és a 
kikötőkben végzett ellenőrzések 
szempontjából releváns információkat 
tartalmazza. A védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 45. 
pontjában említett – II.H. melléklete 
ismerteti a szerződő felek alkalmazásában 
álló személyek számára az e weboldalhoz 
való hozzáférés megadására vonatkozó 
eljárást.

Indokolás

A védelmi és végrehajtási intézkedések mellékletére vonatkozó hivatkozás helytelen.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 6. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„fa) lezárja a közönséges tőkehal 
célzott halászatát a 3M körzetben 2020. 
december 31-én 24:00 (UTC) és 2021. 
március 31-én 24:00 (UTC) között;”

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„9a. cikk
Tőkehal a 3M körzetben
1. A 3M körzetből származó, több 
mint 1 250 kg tőkehalfogást a fedélzeten 
tartó hajókra a következő ellenőrzési 
intézkedések vonatkoznak:
a) a hajók a 3M körzetből származó 
tőkehalfogásaikat csak a 39. cikkel 
összhangban kijelölt kikötőkben 
rakodhatják ki vagy rakhatják át;
b) minden hajó vagy az annak 
nevében eljáró képviselő legalább 
48 órával korábban értesítést küld az 
illetékes kikötőhatóságnak a becsült 
érkezési időre, a 3M körzetből származó 
tőkehalfogás fedélzeten lévő becsült 
mennyiségére és a fedélzeten lévő más 
tőkehalfogás fogási körzet(ei)re 
vonatkozóan;
c) minden tagállam ellenőrzi a 3M 
körzetből származó tőkehalfogás minden, 
az adott tagállam kikötőjében végrehajtott 
kirakodását vagy átrakását, a védelmi és 
végrehajtási intézkedések IV.C 
mellékletében meghatározott – e rendelet 
mellékletének 9. pontjában említett – 
formátumban elkészíti az ellenőrzési 
jelentést, amelyet az ellenőrzés 
befejezésének időpontjától számított 
12 munkanapon belül elküld a 
Bizottságnak, és arról egy másolatot 
továbbít az EFCA-nak. A jelentésben 
rögzíteni és részletezni kell a kikötői 
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ellenőrzés során az e rendelet előírásait 
illetően észlelt jogsértéseket. A jelentésnek 
tartalmaznia kell az ellenőrzött halászhajó 
aktuális útja során a tengeren észlelt 
jogsértésekre vonatkozó összes releváns 
információt.
2. Minden tagállam kockázatkezelési 
alapon ellenőrzi a 3M körzetből származó, 
1 250 kg-nál kevesebb tőkehalfogást a 
fedélzetükön tartó hajókat.
3. A Bizottság vagy az általa kijelölt 
szerv gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdés c) pontjában hivatkozott 
információkat a NAFO megfigyelési, 
ellenőrzési és felügyeleti weboldalán 
történő közzététel céljából haladéktalanul 
továbbítsa a NAFO ügyvezető titkárának.”

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont – i pont
(EU) 2019/833 rendelet
10 cikk – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az így kijelölt valamennyi kikötő 
nevét minden tagállam megküldi a 
Bizottságnak, amely azt továbbítja a 
NEAFC ügyvezető titkárának. A lista 
minden későbbi módosítását a változás 
hatálybalépését megelőzően legalább 20 
nappal el kell küldeni annak felváltása 
érdekében;

c) az így kijelölt valamennyi kikötő 
nevét minden tagállam megküldi a 
Bizottságnak, amely azt továbbítja a 
NAFO ügyvezető titkárának. A lista 
minden későbbi módosítását a változás 
hatálybalépését megelőzően legalább 20 
nappal el kell küldeni annak felváltása 
érdekében;

Indokolás

A NEAFC-re való hivatkozás helytelen, a NAFO-ra kell hivatkozni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 14. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A 3M körzetben célzott 
tőkehalhalászatot folytató vonóhálós 
hajóknak legalább 55 mm rúdtávolságú 
szelektáló rácsot kell használniuk a kisebb 
egyedek történő kifogásának 
csökkentésére. A szelektáló rácsot a 
zsákvéget megelőzően, a vonóháló felső 
részén kell elhelyezni.”

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
18 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7b. A 18. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

1. 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 14. 
pontjában említett – 3. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 15. pontjában 
említett – 5. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 

"1. 2021. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 14. 
pontjában említett – 3. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 15. pontjában 
említett – 5. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 
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területeken. területeken.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 c pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7c. A 18. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

2. 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 16. 
pontjában említett – 4. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 17. pontjában 
említett – 6. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 3O 
körzet területén.”

"2. 2021. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 16. 
pontjában említett – 4. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 17. pontjában 
említett – 6. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 3O 
körzet területén.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 d pont (új)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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(EU) 2019/833 rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

7d. A 18. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

3. 2020. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 18. 
pontjában említett – 5. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 19. pontjában 
említett – 7. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 1–13. 
területen.

"3. 2021. december 31-ig egyetlen hajó 
sem folytathat fenékhalászati 
tevékenységet a védelmi és végrehajtási 
intézkedések – e rendelet mellékletének 18. 
pontjában említett – 5. ábráján bemutatott 
és a védelmi és végrehajtási intézkedések – 
e rendelet mellékletének 19. pontjában 
említett – 7. táblázatában megadott 
koordináták számozási sorrendben történő 
összekötésével, majd az 1. koordinátához 
való visszatéréssel meghatározott 1–13. 
területen.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozat, amelyet bele kell foglalni az uniós jogba.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c pont – ii pont
(EU) 2019/833 rendelet
25 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogást fajok szerinti bontásban, a 
védelmi és végrehajtási intézkedések I.C 
mellékletében megadott, e rendelet 
mellékletének 11. pontjában említett, 
vonatkozó hárombetűs kódoknak 
megfelelően kell bejelenteni, vagy ha ott 
nincs megfelelő kód, akkor a FAO Vízügyi 
Tudományok és Halászati Információs 
Rendszerének a fajok halászati statisztikai 
célokra vonatkozó listájában szereplő 
kódok használatával. Az egyes 

A fogást fajok szerinti bontásban, a 
védelmi és végrehajtási intézkedések I.C 
mellékletében megadott, e rendelet 
mellékletének 11. pontjában említett, 
vonatkozó hárombetűs kódoknak 
megfelelően kell bejelenteni, vagy ha a 
védelmi és végrehajtási intézkedések I.C 
mellékletében nincs megfelelő kód, akkor a 
FAO Vízügyi Tudományok és Halászati 
Információs Rendszerének a fajok halászati 
statisztikai célokra vonatkozó listájában 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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hálókivetések vagy horogsor-kihelyezések 
alkalmával kifogott minden egyes cápa 
becsült tömegét is rögzíteni kell.;

szereplő kódokat kell alkalmazni. Az egyes 
hálókivetések vagy horogsor-kihelyezések 
alkalmával kifogott minden egyes cápa 
becsült tömegét is rögzíteni kell.;

Indokolás

A védelmi és végrehajtási intézkedések mellékleteire való hivatkozások koherenciája 
érdekében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont
(EU) 2019/833 rendelet
35 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lezárt területen folytatott halászat, a 
9. cikk (5) bekezdését és a 18. cikket 
megsértve;

e) lezárt területen folytatott halászat, a 
9. cikk (5) bekezdését vagy a 18. cikket 
megsértve;

Indokolás

A 2020-as védelmi és végrehajtási intézkedésekkel való koherencia érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b a pont (új)
(EU) 2019/833 rendelet
35 cikk – 1 bekezdés – g pont

Hatályos szöveg Módosítás

ba) A 35. cikk (1) bekezdésének g) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

g) nem engedélyezett szembőségű 
háló használata, a 13. cikket megsértve;

„g) nem engedélyezett szembőségű 
háló vagy rácsméretű rács használata, a 13. 
vagy 14. cikket megsértve;”

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozatokkal való összhang érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – c pont
(EU) 2019/833 rendelet
35 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a fogásra vonatkozó üzenetek 
továbbításának elmulasztása, a 12. cikk (1) 
bekezdését és a 25. cikket megsértve;

k) a fogásra vonatkozó üzenetek 
továbbításának elmulasztása, a 12. cikk (1) 
bekezdését vagy a 25. cikket megsértve;

Indokolás

A 2020-as védelmi és végrehajtási intézkedésekkel való koherencia érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
(EU) 2019/833 rendelet
50 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a norvég garnéla halászatában 
használt szelektáló rácsokra, rácsokra és 
kampós láncokra vonatkozó, a 14. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott műszaki 
előírások;

j) a norvég garnéla halászatában 
használt szelektáló rácsokra, rácsokra és 
kampós láncokra vonatkozó, a 14. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott műszaki 
előírások, valamint a szelektáló rácsokra 
vagy csatolmányokra vonatkozó, a 14. 
cikk (3) vagy (3a) bekezdésében 
meghatározott műszaki előírások;

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozatokkal való összhang érdekében.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
(EU) 2019/833 rendelet
50 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a 18. cikkben meghatározott, a 
fenékhalászati tevékenységekre vonatkozó 
területi korlátozások.

k) a 18. cikkben meghatározott, a 
fenékhalászati tevékenységekre vonatkozó 
területi vagy időbeli korlátozások.

Indokolás

A NAFO 2020. évi ülésén hozott határozatokkal való összhang érdekében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – b pont
(EU) 2019/833 rendelet
Melléklet – 45 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.XX melléklete, amelyet a 
3. cikk 31. pontja említ.

(45) a védelmi és végrehajtási 
intézkedések II.H melléklete, amelyet a 3. 
cikk 31. pontja említ.

Indokolás

A védelmi és végrehajtási intézkedések mellékletére vonatkozó hivatkozás helytelen.
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INDOKOLÁS

(1) A javaslat tartalma

2020. május 29-én a Bizottság az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) – amelynek 
az Európai Unió (EU) 1979 óta szerződő fele – által elfogadott védelmi és végrehajtási 
intézkedéseket az uniós jogba átültető (EU) 2019/833 rendelet módosítására irányuló javaslatot 
terjesztett elő. A javaslat célja átültetni az uniós jogba a NAFO védelmi és végrehajtási 
intézkedéseinek azon módosításait, amelyeket az a legutóbbi, 2019-ben megtartott éves ülésén 
fogadott el. A javaslat a NAFO szerkesztési javításait is tartalmazza, és a megfogalmazást az 
uniós jogi környezethez igazítja. 

A NAFO az Atlanti-óceán északnyugati részén található halászati erőforrások kezeléséért 
felelős regionális halászati gazdálkodási szervezet. A NAFO állományvédelmi és -gazdálkodási 
intézkedései kizárólag a NAFO nyílt tengeri szabályozási területére vonatkoznak. A NAFO-
egyezmény értelmében annak bizottsága, amelynek valamennyi szerződő fél tagja, felelős a 
védelmi és végrehajtási intézkedések elfogadásáért.  

Az utóbbi értelmében a bizottság által elfogadott védelmi intézkedések kötelező erejűek, és a 
szerződő felek kötelesek azokat alkalmazni. A NAFO-bizottság éves ülésein határozatok 
formájában új intézkedéseket fogad el, amelyekről az ügyvezető titkár értesíti a szerződő 
feleket. Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy az 
Uniónak tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot. Így kötelessége a NAFO védelmi és 
végrehajtási intézkedéseinek végrehajtása is. 

Ez a javaslat a NAFO által 2019-ben elfogadott, december 2-án hatályba lépett és azóta is 
alkalmazandó intézkedéseket ülteti át.

(2) Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a rendelet javasolt módosítását, amely a NAFO új védelmi és végrehajtási 
intézkedéseinek átültetése révén naprakésszé teszi az uniós jogot. 

Hangsúlyozza, hogy bár a NAFO szabályozási területén halászati tevékenységek végzésére 
2020-ban engedéllyel rendelkező uniós hajók száma 47-re csökkent, a kifogott mennyiség 
jelentősnek számít e flotta méretéhez képest. A NAFO honlapja szerint 2019-ben öt tagállam 
hajói naplóztak tevékenységet ezen a területen, az EU teljes fogása 51 076 tonna volt. Az EU 
teljes fogásának 80%-át Portugália és Spanyolország teszi ki teszi ki – 44,5%-kal (22 735 
tonna), illetve 35,5%-kal (18 151 tonna).

Alapvető fontosságú az e vizeken folytatott halászatra vonatkozó legjobb védelmi intézkedések 
betartásának biztosítása, tekintettel az egyes – különösen a hosszú életciklusú – célfajok 
különleges érzékenységére. Ennek megfelelően védelmi és végrehajtási előírásokat kell 
bevezetni a a grönlandi cápák védelme érdekében, amelyek az összes gerinces faj közül a 
leghosszabb ismert élettartamúak.  

Garantálni kell ezért a közös halászati politika valamennyi uniós halászflotta általi 
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végrehajtását, függetlenül azok földrajzi működési területétől, és mindenekelőtt minimálisra 
kell csökkenteni az erőforrások kiaknázásának az élőhelyekre, egyéb erőforrásokra és egyéb 
fajokra gyakorolt hatását. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy az egyezmény hatálya alá 
tartozó területen folytatott halászati tevékenységek során vonóhálót használnak, ami 
károsíthatja a tengerfenéket és ezáltal az élőhelyeket. Ennek megfelelően sürgeti a Bizottságot, 
hogy hallassa hangját a NAFO ülésein, és biztosítsa különösen azt, hogy a NAFO által 
elfogadott állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések összhangban legyenek a közös 
halászati politika ambiciózus célkitűzéseivel. 

Végezetül, mivel a védelmi és végrehajtási intézkedések módosításainak uniós jogba való 
átültetése tekintetében a gyorsaság alapvető fontosságú, az előadó számos, közvetlenül a 
NAFO 2020. szeptemberi 42. éves ülésén hozott határozatokból fakadó módosítást terjesztett 
elő. Ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amelyek 
2021. január 1. és március 31. között leállítják a tőkehalfogást a 3M körzetben, és az év 
hátralevő részére egyedi technikai és ellenőrzési intézkedéseket vezetnek be az említett körzet 
tőkehalfogásaira vonatkozóan. Ennek megfelelően sürgeti, hogy ezeket a fontos 
intézkedéseket haladéktalanul ültessék át és hajtsák végre, ezáltal elkerülve a rendelet további 
módosításának szükségességét annak érdekében, hogy a 2020-ben elfogadott védelmi és 
végrehajtási intézkedések az uniós jog részévé váljanak.
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